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RoMANre
IUDETUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIXAD

PROCES-VERBAL
incheiat cu ocazia lucririlor qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Bixad, din

data de 04 IUNIE 2021 ora 15:00

Convocarea Consiliului Local al cornunei Bixad in gedinfi ordinard pentru astdzi,
04 iunie 2021., ota 15:00 s-a fdcutin conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) gi art. 134
alin. (1) lit. a) alin. (2) gi (3) din ordonanra de urgenfa a Guvernului nr. 57120L9 privind
Codul administrativ, cu modific[rile gi completdrile ulterioa re, in baza Dispozifiei
Primarului comunei Bixad nr. 39 din 28 mai2021, consilierii locali fiind invitafi prin adresa
nr. 1090128.05.2021.

AvAnd in vedere contexful actual, cAnd lirnitarea gi diminuarea rdspAndirii
coronavirusului SAARS-COV2 reprezintd o urgentd de sdndtate publicd pentru cetdteni,
precum si pentru autoritifi, necesitatea prevenirii rdspAndirii infecfiilor respiratorii
(Covid-19), la nivelul Consiliului Local al comunei Bixad, gedinfa va avea loc in sala de
gedinfi respectAnd m6surile de prevenire a rdspAndirii virusului COVID-19 impuse, gi
anume purtarea mdgtilor de protectie si a respectdrii distanfei sociale de 2 m fiind
obligatorie pentru tofi participanfii la gedintd.

Proiectul ordinii de zi al qedinlei a fost adus Ia cunoqtirld public5 prin afiqare Ia
panoul de afiqaj din comu,a Bixad, publicat pe site-ul i.stitutiei.yrayy-ly,Lruk-.9-z_t:-d,r_o si pus la
dispozitia consilierilor locali inclnsiv prin mijloace electronice, in grupul de Facebook,
respectiv pe adresele de e-mail ale acestora, comunicate in prealabil.

Preqedintele de gedin(i domnul Bics Ervin: Constat cI sunt indeplinite condigiile
cerute de lege pentru collvocarea consiliului, gedinga este legal constifuitd, fiind prezenfi
10 consilierr, dl. Primar?

Biics Miirton Csaba: Domnul consilier sunt
func[ie, astfel lipseste motivat dl. Ajgel Szabolcs.

B6cs Ervin: Drept urmare declar deschise
comunei Bixad. La lucrdriie gedinfei noastre, din
Covasna nu participi nirneni.

prezenfi 10 consilieri locali din cei 11 in

lucririle gedinlei Consiliului Local al
partea Institu[iei Prefectului judefului

La lucrdrile gedin(ei de astdzi participi de drept primarul.
Primarul Comunei Bixad, B6cs Mdrton Csaba, prezir-rtd Procesul-verbal al gedinqei

ordinare din data de 14 mai 202\, care a fost fdcut p.,Utl. prin afiqare Ia avizierul aflat la
sediul Primdriei comunei Bixad, precum gi pe site-ul institufiei www.buks zad..ropentru a
putea fi studiat in vederea formul5rii eventualelor contestafii 1a conlinuful acesfuia.

vd consult, dacd ave[i obiecfii la co.(inutul procesului-verbal?
Nefiind, supun Ia vot procesul-verbal al qedinfei menfionat mai inainte.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este contra? -



+

Dac[ se abline cineva? _

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat procesul-verbal al gedinlei ordinare din data
de 14 mai2021.

Stimafi consilieri,
Afi primit proiectul ordinii de zi, prectrm gi materialele gedinfei de astlzi.
Astfel ir:r proiectul ordinii de zi avem inscrise urmdtoarele probleme:

1' Proiect de hotxrAre cu privire la aprobarea executdrii lucrdrilor pentru realizarea
obiectivului de investifii,,Reabilitare si dotare clSdire grddinifd din comrr,a Bixad,,.

vi consult daci aveli observalii ra proiectul ordinii d.e zi?

Biics Ervin: supun aprobdrii proiectul ordinii d,e zi algedintei de astrzi.
Cine este pentru? 10 voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi s-a aprobat ordinea d,e zi agedingei de astxzi.

Bics Ervin: lnainte de a intra in dezbaterea ordinii d,e zi, doresc s[ fac cAteva precizdri, gi
anume:

Potrivit att' 228 din ordonanta de Urgen![ a Guvernului nr. sTl2ol,gprivind Codul
administrative, cu modificdrile si completdrile ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea gi
adoptarea hotrrArilor consilierii care au un interes personal in problema supusr dezbaterii.
Dacd sunt asemenea situafii, consilierii sunt obiigali si anunfe la inceputul gedinfei
consiliuliul local interesul personal pe care-l au ln proulema respectivd.

Tinand cont cd proiectele de hotdrAre inscrle pe ordinea d.e zi aufost analizate qi
dezbdtute in $edin1ele comisiilor de specialitate, vin cu propunerea ca acestea, precum gireferatele de aprobare care au condus la promovarea proiectului de hotirAre sd nu mai fieprezentate' urmAnd s[ fie prezentate doar rapoartele comisiilor de speciaiitate, respectivrapoartele compartimentelor de specialitate din cadrul aparafului de specialitate alPrimarului comunei Bixad.

Supun votului deschis propunerea de mai inainte.
Cine este pentru? 10 voturi.
Cine este contra? -
Cu unanimitate de voturi a fost aprobatd propunerea.
Se intrH ir:r dezbaterea ordinii de zi.

1'La punctul unu al ordinii de zi avem cuprins proiectul de hotirAre proiect dehotirAre cu privire la aprobarea executdrii lucririlor pentru realizarea obiectivului deinvestilii,,Reabilitare si dotare crddire grddinif[ din comuna Bixad,,.
Rog domnul pregedinfe al Comisiei socio-culturalx, culte, invdfdmant, srnitate,familie gi protecfia copiilor, sd prezinte Raportul de avizare, iar primarul si prezinteRaportul Compartimentului financiar contabil.

Dl. Primar B6cs Mdrton Csaba prezintd detariat proiectul de hotirare.
secretarul comisiei de speciaritate prezintd avizul favorabil.
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Bdcs Ervin: Mulfumesc. Vi
Nu sunt.

consult daci mai ave(i gi alte intrebdri, observatii?

Supun la vot Proiectul de hotlrAre,
Cine este pentru? 9 voturi,
Cine este contra? 1 vot de abtinere - doamna 8o6r Roz6lia.

ln urma supunerii la vot cu 9 voturi pentru si un vot de abtinere, se aprobi
hotirArea, conform proiectului de hotlrAre.

A fost pusi i:r discufie necesitatea demoldrii a unui depozit situat in curteagr[dinifei' S-a ajuns la concluzia ca in urma demol5rii s-ar cdgtiga mai mult spafiu curfii.
Astfel a fost propus si aprobat in unanimitate demolarea depozitului gi obfinerea
autorizafiei necesare in acest sens.

Biics Ervin:
Stimali consilieri.
Am dezbatut gi am hotdrAt ir:r problemele inscrise pe ordinea d,e zi, gi am luat la

cunogtin{a si analizat Rapoartele prezentate de domnul primar, deci ir:rchid lucrdrile
9edin1ei.

Vd mulgumesc pentru participare.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
B6cs Ervin

PRIMAR

Bdcs Mdrton-Csaba


